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Про  делегування повноважень об’єднанням співвласників багатоквартир-
них будинків (ОСББ) на укладання договорів житлового найму з 
наймачами  на квартири комунальної форми власності в будинках 
житлового фонду  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, 
в яких  створені ОСББ 

 
 З метою формування державної житлової політики і політики у сфері 
житлово-комунального господарства, забезпечення конституційних прав 
громадян на житло та прав користування жилими приміщеннями у будинках 
державного і громадського житлового фонду,  що здійснюються відповідно  до 
договору найму, який укладається  між наймодавцем - житлово-
експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності - відповідним 
підприємством, установою, організацією) і наймачем - громадянином, на ім’я 
якого видано ордер, відповідно  до  статей глави 59 Цивільного Кодексу 
України, розділу 2, 3 Житлового Кодексу Української РСР  та на підставі 
Законів України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», “Про житлово-
комунальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018р. 
№ 712 “Про затвердження Правил  надання послуги з управління 
багатоквартирним будинком та  Типового договору про надання послуги з 
управління багатоквартирним будинком”, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, 
архітектури та транспорту (протокол №72  від 24.03.2020 р.), враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №74  
від 25.03.2020 р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 , ч.5 ст. 60  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Мукачівська міська рада вирішила: 
 
  В зв’язку із створенням об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків в житлових будинках, які знаходяться у власності  Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади, з метою передачі ОСББ прав на 
управління багатоквартирними будинками,  належного утримання та технічного 
обслуговування, визначенням переліку та розмірів внесків і платежів, вчасного 



внесення співвласниками квартирної плати та з метою виконання 
співвласниками обов’язків щодо володіння, користування і розпорядження 
спільним майном багатоквартирного будинку, реалізації правовідносин 
наймачами комунальних квартир державного та  громадського житлового фонду 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади  щодо   користування  
не приватизованим житлом в будинках ОСББ, відповідно ст. 25 Закону України 
«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» : 
 1. Делегувати  об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків 
(далі - ОСББ), які створені в будинках  державного та громадського житлового 
фонду Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади,   
повноваження щодо укладання з наймачами квартир комунального житлового 
фонду договорів  найму житла на квартири житлового фонду Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на підставі: 
 - ордера на жиле приміщення (квартиру), виданого відповідно до 
прийнятого виконавчим комітетом Мукачівської міської ради рішення про 
надання житла  -  з громадянином, на ім’я якого видано ордер на право 
вселення в квартиру  ; 
-  витягу з рішення  виконавчого комітету Мукачівської міської ради про 
надання дозволу на переукладання договору найму житла  -  з членом сім’ї 
наймача, який вибув (при зміні наймача квартири, в зв’язку із  вибуттям 
громадянина на ім’я якого видано ордер в інший населений пункт та зняттям 
його з реєстрації, смертю  наймача або за рішенням суду про визнання членами 
сім’ї інших осіб). 
  2. Правлінню ОСББ інформувати виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, як співвласника житла комунальної форми власності у створеному 
ОСББ, про  звільнення у багатоквартирному будинку квартири комунальної 
форми власності (у випадку смерті наймачів) або ж самовільного зайняття не 
приватизованої квартири  сторонніми особами, без ордера на вказане житло, що 
знаходиться у власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 
 3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської  ради  
створити  реєстр   квартир  комунального   житлового  фонду   що знаходяться в 
будинках, де створені ОСББ. 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Е. Барчія, постійну депутатську комісію  з  питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту та  комісію 
з питань  законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та 
надзвичайних ситуацій. 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 


